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"Nós nos definimos 

publicamente como 

feministas porque 

celebramos as nossas 

identidades e políticas 

feministas". 

Carta de Princípios Feministas para as 

Feministas Africanas



APRESENTAÇÃO

VISÃO & MISSÃO

O Ondjango Feminista é um colectivo feminista autónomo de 

activismo e educação em prol da realização dos direitos 

humanos de todas as mulheres e meninas em Angola, 

advogando por uma agenda feminista transformadora a partir 

de uma perspectiva de justiça social, solidariedade e liberdade. 

Este documento apresenta os valores e princípios ideológicos 

que regem a nossa prática, e que são os pilares fundamentais da 

nossa ideologia e política enquanto feministas angolanas. 

A nossa visão é a construção de  uma sociedade angolana mais 

justa para as mulheres e livre de todas as formas de opressão e 

exploração patriarcal. No alcance deste objectivo, definimos 

como missão: 

Politizar a luta pelos direitos das mulheres 

Questionar as estruturas que mantêm as mulheres 
subjugadas 

Desenvolver mecanismos de análise e acção para acabar com 
a opressão patriarcal 
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Trazer representatividade, criar liderança, e advogar para 
que as mulheres sejam agentes de mudança em todas as 
questões que afetam as suas vidas

Criar e reivindicar espaços onde as vozes das mulheres 
sejam ouvidas

FOCOS ESTRATÉGICOS

Violência contra a mulher  

Direitos e saúde sexuais e reprodutivos  

Direitos económicos e sociais  

Educação  

VALORES

Acção , Diversidade, Inclusão, Não-descriminação, Não- 

violência, Transparência, Igualdade, Justiça, Liberdade,  

Solidariedade  

PRINCÍPIOS

A nossa prática é regida pelos princípios feministas apresentados 

na Carta de Princípios Feministas para as Feministas Africanas, a 

destacar:   
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01. A indivisibilidade, inalienabilidade e universalidade dos 

direitos humanos das mulheres. 

02. A participação efetiva na construção e fortalecimento de 

organizações e redes progressivas para o feminismo africano, a 

fim de provocar uma mudança transformadora. 

03. Um espírito de solidariedade feminista e de respeito mútuo 

com base na discussão franca, honesta e aberta sobre a 

diferença entre umas e outras. 

04. O apoio, desenvolvimento, e cuidado de outras feministas 

africanas, juntamente com o cuidado com o nosso próprio bem- 

estar. 

05. A prática da não-violência e a realização de sociedades não- 

violentas. 

06. O direito de todas as mulheres à viver livres da opressão 

patriarcal, discriminação e violência. 

07. O direito de todas as mulheres à ter acesso aos meios de 

subsistência sustentáveis, bem como à proteção social, incluindo 

cuidados de saúde de qualidade, educação, água e saneamento. 

08. A liberdade de escolha e autonomia em relação às questões 

de integridade física, incluindo direitos reprodutivos, aborto, 

identidade sexual e orientação sexual.  
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"A nossa identidade feminista 

não se qualifica com "se", 

"mas" ou "porém". Somos

feministas, ponto final!"

Carta de Princípios Feministas para as 

Feministas Africanas



"Nós doravante 

reivindicamos o direito de 

teorizar para nós mesmas, 

escrever para nós 

mesmas, e falar por nós 

mesmas enquanto 

feministas africanas".

Carta de Princípios Feministas para as 

Feministas Africanas



09. Um engajamento crítico com discursos de religião, cultura, 

tradição e domesticidade com um foco sobre a centralidade dos 

direitos das mulheres. 

10. O reconhecimento e apresentação das mulheres [africanas] 

como sujeitos e não objetos do nosso trabalho, e como agentes 

em suas vidas e sociedades. 

11. Esforçar-se para informar o nosso ativismo com a análise 

teórica, e conectar a prática de ativismo com a nossa 

compreensão teórica do feminismo africano. 

12. Estar abertas a avaliar criticamente o nosso impacto como 

organizações feministas, e ser honestas e pró-ativas com relação 

ao nosso papel no movimento. 

13. Opor-se a subversão e / ou sequestro de espaços feministas 

autónomos para servir a agendas conservadora de direita [ou 

partidárias]. 

14. Assegurar que o movimento feminista é reconhecido como 

uma circunscrição legítima para as mulheres em posições de 

liderança.  

15. Construir e expandir a nossa base de conhecimento e 

informações de forma contínua, como alicerce para a formação 

da nossa análise e estratégias e para defender uma cultura de 

aprendizagem começando por nós mesmas dentro do 

movimento feminista. 
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REGRAS DE CONVIVÊNCIA

Os encontros do Ondjango Feminista foram idealizados como 

uma plataforma para as feministas angolanas falarem 

abertamente sobre as questões de injustiça social e de género 

que afectam as mulheres em Angola, com o objectivo de criar 

estratégias feministas de acção para mudar essa realidade. 

Reconhecendo a diversidade de ideologias, políticas e 

pessoalidades das participantes dos encontros, as seguintes regras 

de convivência foram criadas com o intuito de facilitar as 

interações entre nós e assegurar que estes encontros sejam sempre 

mantidos na base do respeito e cordialidade, de tal modo a 

cumprirem com o objectivo de proporcionar uma experiência 

positiva e construtiva para as participantes. 

Portanto, nos encontros do Ondjango Feminista:  

01. Somos pontuais e respeitamos a agenda traçada 

02. Falamos a verdade, isto é não mentimos 

03. Quando em dúvida, perguntamos e tentamos não presumir. 

Somos específicas nas nossas intervenções e evitamos fazer 

generalizações 

04. Falamos sem tabus, mas ouvimos e respeitamos a opinião de 

cada pessoa  

05.  Não discriminamos e  praticamos a não-violência  
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06.  Nos desculpamos quando erramos ou ferimos a sensibilidade 

de outra pessoa 

07. Damos o que esperamos receber Contribuímos com o que 

pudermos (palavras, gestos, acções, recursos, etc) 

08. Fazemos o que nos comprometemos em fazer 

09. Sonhamos e encorajamos umas às outras à sonhar, individual e 

colectivamente Partilhamos sem reservas 

10. Criticamos com amor 

11. Não utilizamos informação partilhada nos encontros para fins 

pessoais ou profissionais sem a aprovação prévia da pessoa que a 

partilhou 

12.  Respeitamos e celebramos as nossas diferenças 

   

17. Somos solidárias e apoiamos umas às outras 

13.  Nos exprimimos livremente 

14. Não nos desculpamos por sermos mulheres, feministas e 

angolanas   
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#ondjangofeminista
#afrifem



Website: www.ondjangofeminista.com 

Email: ondjangofeminista@gmail.com 

Twitter: @ONDFeminista 

Instagram: @ondfeminista 


